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Caderno de Exercícios e Aspetos Culturais

GRAMÁTICA

 1. Complete as frases com os verbos na forma correta.

  Exemplo: Espero que eles tenham chegado bem ao destino.

1. A: Malta, há alguém que já ____________________________________________________________ (ler) as instruções da nova máquina de café?

 B: Talvez a Maria ____________________________________________________________ (fazer) isso. Ela adora manuais de instrução.

2. A: Por mais que eu ____________________________________________________________ (insistir), a Ana não me contou o que se passa.

 B:  Talvez ela ____________________________________________________________ (zangar ‑se) com o namorado. Ultimamente ____________________________________________________________ (andar) tão 

em baixo.

3. A: O que quer que lhe ____________________________________________________________ (acontecer), deve ser muito grave, mas ela não diz nada.

 B: Achas que estará doente? Só espero que não ____________________________________________________________ (fazer) algum disparate.

4.  A:  Meus senhores, logo que ____________________________________________________________ (acabar) de preencher os questionários, entreguem ‑nos à 

minha secretária, por favor.

 B:  Desculpe, eu ____________________________________________________________ ( gostar) de saber para que servem estes questionários. Devemos estar 

preocupados com os nossos postos de trabalho?

2. Complete o texto usando as preposições da caixa.

sem / sem / durante / por / de / em / a / com 

Parece que este caso se passou _______________________________________________ EUA.

Os moradores _______________________________________________ um bairro ficaram perplexos quando viram na sua rua um 

carro a andar de marcha atrás e _______________________________________________ círculos _______________________________________________ uma hora. 

No lugar _______________________________________________ condutor estava um cão. O dono do carro explicou 

_______________________________________________ polícia que tinha deixado o carro ligado quando saiu, achava ele, 

_______________________________________________ apenas uns minutos. O cão entrou _______________________________________________ veículo sem 

ninguém ver e, _______________________________________________ acaso, acionou a marcha atrás.

A polícia conseguiu parar o carro e salvar o cão que, imaginamos nós, já devia 

estar enjoado _______________________________________________ tanta volta.

UNIDADE 1
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UNIDADE 1 Português em Foco 4

3. Leia o texto e faça os exercícios propostos.

Com que brilho e inspiração copiosa a compusera o Divino Artista que faz as serras, e que tanto as cuidou, e tão 

ricamente as dotou, neste seu Portugal bem -amado! A grandeza igualava a graça. Para os vales, poderosamente 

cavados, desciam bandos de arvoredos, tão copados e redondos, de um verde tão moço, que eram como um musgo 

macio onde apetecia cair e rolar. Dos pendores, sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias estendiam o seu 

toldo amável, a que o esvoaçar leve dos pássaros sacudia a fragância. Através dos muros seculares, que sustêm as 

terras liados pelas heras, rompiam grossas raízes coleantes a que mais hera se enroscava. Em todo o torrão, de cada 

fenda, brotavam flores silvestres. Brancas rochas, pelas encostas, alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo 

vento e pelo sol; outras, vestidas de líquen e de silvados floridos, avançavam como proas de galeras enfeitadas: e, de 

entre as que se apinhavam nos cimos, algum casebre que para lá galgara, todo amachucado e torto, espreitava pelos 

postigos negros, sob as desgrenhadas farripas de verdura que o vento lhe semeara nas telhas. Por toda a parte a água 

sussurrante, a água fecundante (...). Espertos regatinhos fugiam, rindo com os seixos, de entre as patas da égua e 

do burro; grossos ribeiros açodados saltavam com fragor de pedra em pedra; fios direitos e luzidios como codas de 

prata vibravam e faiscavam das alturas dos barrancos; e muita fonte, posta à beira de veredas, jorrava por uma bica, 

beneficamente, à espera dos homens e dos gados (...). Todo um cabeço por vezes era uma seara, onde um vasto 

carvalho ancestral, solitário, dominava como seu senhor e seu guarda. Em socalcos verdejavam laranjais rescendentes. 

Caminhos de lajes soltas circundavam fartos prados com carneiros e vacas retouçando – ou mais estreitos, entalados 

em muros, penetravam sob ramadas de parra espessa, numa penumbra de repouso e frescura. Trepávamos então 

alguma ruazinha de aldeia, dez ou doze casebres, sumidos entre figueiras, onde se esgarçava, fugindo do lar pela 

telha vã, o fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos cerros remotos, por cima da negrura pensativa dos pinheirais, 

branquejavam ermidas. O ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e força. Um esparso tilintar de 

chocalhos de guizos morria pelas quebradas (...).

Jacinto adiante, na sua égua ruça, murmurava:

– Que beleza!

E eu atrás, no burro de Sancho, murmurava:

– Que beleza!

Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras, Livros do Brasil, edição baseada nos manuscritos e na edição de 1901 (Com supressões)
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UNIDADE 1Caderno de Exercícios e Aspetos Culturais UNIDADE 1

1.  Eça de Queiroz, mestre na adjetivação, atribui, por vezes, a um substantivo concreto uma qualidade abstrata, 

ou a um ser inanimado confere qualidades humanas. Procure no texto exemplos desta adjetivação.

2.  Eça de Queiroz descreve a paisagem, ao estilo impressionista, através de cores, tonalidades, sons, cheiros, 

sensações. Procure no texto exemplos desta adjetivação.

4. Depois de ler o texto que se segue, reescreva ‑o, substituindo as partes sublinhadas pelos adjetivos da caixa.

invisível / cabisbaixa / tímida / muda / discreta / interessada 

Luísa entrou no salão de baile depois de a orquestra atacar a valsa. O olhar no chão, deslizou silenciosamente até 

ao fundo da sala e sentou -se num cadeirão que se encontrava atrás de uma palmeira, evitando o olhar dos outros 

convidados. Não falou com ninguém, mas olhou demoradamente os pares que rodopiavam pela sala.

À meia -noite levantou -se, passou rente à parede sem que alguém notasse a sua presença. Saiu para a rua e desapareceu 

na escuridão.

5. Substitua o adjetivo aberto pela palavra ou expressão mais adequada da caixa e faça as alterações necessárias.

não cicatrizada / vasto / desabrochadas / em funcionamento / desabotoada / 

sem preconceitos / calorosamente / límpido / espantado

1. Do cimo do monte avistava ‑se o campo aberto, a perder de vista.

2. Apesar do tratamento prolongado, a ferida continuava aberta.

3. Foi barrado à porta da discoteca por levar a camisa aberta até meio do peito.

4. Ela olhou, embevecida, as flores abertas e perfumadas.

5. Aos sábados o escritório não está aberto.

6. Para amanhã teremos céu aberto e temperaturas suaves.

7. A Dona Ana é uma mulher de espírito aberto, apesar da idade avançada.

8. Ela recebeu os amigos de braços abertos.

9. Quando recebeu a notícia, ficou de boca aberta.
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UNIDADE 1 Português em Foco 4UNIDADE 1

6.  O verbo bater pode ocorrer com várias locuções. Faça a correspondência entre as frases (a ‑i) e o significado 

do verbo bater + locução (1 ‑9).

 1. bater o pé
 a.  O que se passa com o Zé? Parece que não 

regula bem da cabeça!

 2. bater a porta  b.  O Antunes foi condenado por espancar o cão.

 3. bater os dentes
 c.  Ficou tão assustada que até tremia de medo 

durante o interrogatório.

 4. bater o terreno
 d.  Ela saiu da empresa, furiosa, mas fazendo valer 

a sua razão.

 5. bater os ovos
 e.  A Maria é muito corajosa. Ela luta ferozmente 

pelas suas convicções.

 6. bater as horas  f. O relógio da torre fez soar o meio -dia.

 7. bater em alguém
 g.  A criança teimou e só foi para a cama quando 

todos se foram deitar.

 8. não bater bem
 h.  A Sofia despejou os ovos para uma tijela e 

mexeu-os com muito vigor.

 9. bater -se por alguém/algo
 i.  A polícia explorou todo o terreno, mas não 

encontrou o idoso desaparecido.

SUGESTÕES DE LEITURA

1.  Leia uma das obras propostas e complete a ficha de leitura.

 Eça de Queiroz – A Cidade e as Serras

 José Eduardo Agualusa – O Vendedor de Passados

 Sophia de Mello Breyner Andresen – Cem Poemas de Sophia
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UNIDADE 1Caderno de Exercícios e Aspetos Culturais

FICHA DE LEITURA

Título da obra

Editor

Local e data de edição

Informações sobre o autor 
(biografia resumida)

Outras obras do autor 
(bibliografia)

Resumo / Sinopse da obra

Citações da obra

Comentário sobre o livro

EXPRESSÃO ESCRITA

1.  Leia o poema “Mar”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, em Cem Poemas de Sophia, e escreva um poema 

com o mesmo título.

2. Escreva um texto com o título “De todos os cantos do mundo” em cerca de 180 ‑200 palavras.

3. Descreva um lugar especial para si em cerca de 180 ‑200 palavras.
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UNIDADE 1 Português em Foco 4

ASPETOS CULTURAIS E INTERCULTURALIDADE

INTERAÇÃO SOCIAL – CONVENÇÕES COMPORTAMENTAIS E PROXÉMICA

Objetivos: Identificar a importância gestual na comunicação intercultural; reconhecer gestos usados para 

cumprimentar ou apresentar alguém; descodificar gestos; relacionar gestos com a comunicação verbal; 

levantamento de mal ‑entendidos interculturais

1. Leia os textos sobre gestos portugueses e responda às perguntas. 

 1.
O polegar para cima indica uma coisa boa; sucesso.
Se o polegar está para baixo indica algo negativo; insucesso.
É um gesto ofensivo em alguns países.

Fazer figas significa pedir sorte. É um gesto muito ofensivo em 
alguns países.

2.

 3.
Este é o gesto para significar que tudo está bem.
Pode ser um gesto ofensivo em alguns países.

O V de vitória é um gesto internacional, mas pouco usado
pelos portugueses. Pode ser um gesto ofensivo em alguns países. 
Muito usado nos países asiáticos na hora de tirar uma fotografia.

4.

 5.
É um gesto para chamar alguém. Também pode ser usada a mão toda
com os dedos dobrados. Pode ser um gesto ofensivo em outros países.

A palma da mão aberta e dirigida para uma pessoa significa:
“Parar!” Em alguns países pode ser um insulto.

6.

1. Algum destes gestos é ofensivo no seu país?

2. Para significar a mesma coisa que tipo de gestos usa no seu país?
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UNIDADE 1Caderno de Exercícios e Aspetos Culturais

2. Leia o texto e observe as imagens. De seguida, responda à pergunta.

As mãos também falam

A comunicação não -verbal compreende cerca de 50% da nossa compreensão. Os gestos reforçam a palavra ou 

podem substituí -la. Por vezes, os gestos são suficientes para transmitir uma mensagem.

Convém ter em atenção, no entanto, que os gestos podem também significar o contrário da palavra. Podemos dizer 

algo ao nosso interlocutor e, através de um gesto, significar o oposto.

O gesto é uma convenção cultural. O mesmo gesto pode ter significados muito diferentes em diferentes países. Um 

gesto amigável num país pode significar uma ofensa noutro país. É necessário conhecer a descodificação do gesto 

para evitar o mal -entendido cultural. Por exemplo, em Portugal, durante uma conversação, o contacto visual entre 

dois ou mais interlocutores é bem-visto porque demonstra interesse e franqueza. No entanto, noutras culturas, é 

malvisto porque é considerado impróprio e até rude. De qualquer modo, nunca se deve olhar fixamente o interlocutor, 

a não ser que se queira demonstrar superioridade ou sarcasmo. Há gestos que se usam numa conversação normal, 

outros são mais informais ou familiares e alguns podem ser mesmo vulgares e ofensivos.

Quando estudamos uma língua, é importante conhecer os gestos mais comuns do país -alvo para evitarmos situações 

confrangedoras ou mal -entendidos culturais.

Gestos normais Gestos familiares Gestos vulgares

telefonar beijinho Vai -te lixar!

ter sono estar farto Toma!

 

1. Compare os gestos portugueses indicados acima com os gestos que têm o mesmo significado no seu país.
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UNIDADE 1 Português em Foco 4

3. Leia o texto e observe as imagens. De seguida, responda à pergunta.

Contar pelos dedos

Nem todos usamos os mesmos dedos para contar. Em Portugal, quando começamos a contar, começamos pelo 

dedo mindinho (o mais pequeno), que é o número um, e vamos até ao polegar, que é o número cinco. No entanto, 

se queremos apenas referir uma unidade, usamos o indicador apontado para cima. Se queremos só significar duas 

unidades, usamos o indicador e o dedo médio.

uma unidade, em 
Portugal

três unidades, em 
Portugal

três unidades, na 
Alemanha

1. Como é no seu país? Conte até cinco, usando os dedos.

4. Indique o significado dos gestos nas imagens abaixo e diga se existem no seu país. 

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




